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)محمد ماهر(اقبال ضعيف من املشترين في سوق السمك بسبب ارتفاع األسعار

بائع يتحدث عن مزايا ما لديه من أسماك هل يعد موسم منع صيد الربيان فترة راحة للصيادين؟

قلة املعروض أمر طبيعي أم متعمد لرفع األسعار؟ أحد البائعني تبدو عليه آثار قلة االقبال على الشراء

غاب الروبيان المحلي فاشتعلت بورصة أسعار األسماك

مفتش الهيئة العامة للزراعة 
والثروة الس����مكية في س����وق 
ش����رق عبداهلل بارون وصف 
إقبال الناس على سوق السمك 
في أول أيام منع صيد الروبيان 
بالبارد، مقارنة بأيام موسم صيد 
الروبيان، وقال: إن هناك قرارات 
باس����تيراد الروبيان املستزرع 
من السعودية وإيران، الفتا إلى 
أن س����عر السلة املخلوطة كان 
مبتوسط 85 دينارا، أما اليوم 
فهو أغلى، نظرا لقلة املعروض، 
الش����يء زاد سعره،  فكلما قل 
وأش����ار بارون إلى أن الكميات 
املوجودة من الروبيان ال تتجاوز 
12 س����لة خالل اليوم األول من 
منع صيده، الفتا إلى أن بعض 
ارتفاع  الباعة متخوف����ون من 
أس����عار الروبيان إلى حد كبير 
في هذا اليوم جتنبا للمخالفة، 
رغم أن الهيئة سمحت لهم ببيع 
الروبيان الكويتي الذي مت صيده 
في آخر يوم من أيام املوس����م 
املاضي ملدة 3 أيام من يوم منع 

صيده.

االتجاه للمستورد

البلدي����ة وليد  أما مفت����ش 
علي فأكد أن البلدية تراقب في 
سوق السمك تطبيق قرار الهيئة 
مبنع صيد الروبيان، الفتا إلى 
الروبيان ارتفعت  أن أس����عار 
عاليا بعد ذلك القرار، مبينا أن 
الكميات التي ستكون متوافرة 
من السعودية وإيران ستكون 

كافية خالل موسم املنع.
إلى أن أي مخالفة  وأش����ار 
ترصده����ا البلدية أو الهيئة أو 
التجارة في سوق السمك سواء 
من قبل الباعة املتجولني أو من 
يصطاد الروبيان وينزلها خالل 
فترة املنع، تع����رض صاحبها 
للمساءلة القانونية في احملكمة 

والغرامة وإتالف الكميات التي 
بحوزة املخالف.

حاجة للتغيير

أم���ا الصياد مم���دوح خليل، 
فيصف س���وق السمك بعد قرار 
الروبيان بالعادي،  إيقاف صيد 
فاملزاد الذي كان يشهده السوق 
عل���ى ذلك النوع م���ن الكائنات 
البحرية توقف أمس، والبائعون 
ليس لديهم إال الكميات املتبقية 
من يوم اخلميس وهو آخر أيام 
املوس���م الس���ابق، الفتا إلى أن 
اجلهات املعنية تعمل على توفير 
الروبيان اإليراني والس���عودي 
املستزرع بعد نحو أسبوع من 

بداية السنة اجلديدة.
وأشار خليل إلى أن سعر كيلو 
الروبيان »اجلامبو« يباع اليوم 
بأربع���ة دنانير ونصف الدينار 

بارون: قلة المعروض رفعت األس�عار
علي: المخالفة تعرض صاحبها للمساءلة

خليل: تأخير الموسم هو الخيار األمثل

أم محمد: أين الرقابة على هذه األسعار؟
 محمد راتب

في أول يوم ملنع صيده والذي صادف أمس، شهدت أسعار الروبيان على 

وجه اخلصوص ارتفاعا كبيرا، اشتكى منه رواد سوق السمك، ومحبو وجبة »سيد 

املائدة«، أما بقية األنواع من السمك، فلم تختلف هي األخرى عن الروبيان، 

حيث شهدت أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وإن لم يكن بدرجة ارتفاع الروبيان. 

»األنباء« جالت على بسطات سوق السمك في شرق، واستشفت آراء أصحاب 

مكاتب صيد السمك، وبعض الصيادين وبعض الباعة، وكذلك بعض الزبائن، 

وفي حني أرجع معظم هؤالء ارتفاع األسعار إلى قرار منع صيد الروبيان من 

قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، طالب رواد السوق بوضع حد 

لهذا االرتفاع الذي طال معظم أنواع السمك، وفيما يلي تفاصيل اجلولة:

في أول أيام املنع، أما املتوس���ط 
فيب���اع بثالث���ة دنانير ونصف 
الدينار، متوقعا أن يتراوح سعر 
الروبيان املستورد خالل بداية 
فت���رة احلظر بني دينار ونصف 
الدينار وديناري���ن، وذلك تبعا 

للكمية املتوافرة في السوق.
املبكر  إمكانية السماح  وعن 
بصي���د الروبيان خالل الس���نة 
املقبلة، اس���تبعد خلي���ل ذلك، 
وقال: لقد أثبت الواقع أن تأخير 
فتح باب صيد الروبيان إلى أول 
شهر سبتمبر أو في منتصف شهر 
أغسطس أفضل بكثير من فتحه 
مبكرا في أول ش���هر أغسطس، 
وهو ما قام���ت به الهيئة العامة 
للزراعة خالل املوسم املاضي في 

.2009
وعلل ذلك أن أكثر املواطنني 
والوافدين يكونون في إجازتهم 

أول شهر أغسطس وأغلب الناس 
غير موجودين بسبب إجازاتهم، 
يؤدي إلى عدم وجود املشترين 

للروبيان خالل هذا الشهر.
أحم���د حس���ن، صاحب أحد 
مكاتب الصيد في سوق السمك 
بش���رق، وصف الس���وق خالل 
اليوم األول بعد قرار منع صيد 
بالب���ارد، وذلك ألن  الروبي���ان 
صيادي الروبيان يجهزون أنفسهم 
للرحي���ل إلى بالده���م ليعودوا 
خالل فترة السماح، مشيرا إلى 
أن أسعار السمك خالل هذه األيام 
تكون مرتفعة، نظرا ألن بعض 
»البسطات« التي كانت مختصة 
العمل  إلى  بالروبيان ستتحول 
بالس���مك، مما يؤدي إلى حدوث 

ضغط على السمك.
وق���ال حس���ن: إن الروبيان 
املتوافر من يوم اخلميس املاضي 

الس���نوية خ���ارج الكويت، كما 
أن الروبي���ان يك���ون في أفضل 
مواصفات���ه في الفت���رة بني 18 

أغسطس وأول شهر فبراير.

ارتفاع في األسعار

أما عبدالعزيز علي فيرى أن 
أسعار الروبيان كانت قبل يوم 
املنع مقبولة إلى حد ما، فمتوسط 
سعر الس���لة كان في حدود 30 
دينارا وفيها 20 كيلوغراما، أما 
»اجلامبو« فكان س���عر الس���لة 
يت���راوح بني 85 و90 دينارا، أما 
اليوم فيباع الكيلو الواحد بأربعة 
دنانير، وس���عر السلة أغلى من 

أمس إلى حد ما.
وأكد علي أن تأخير السماح 
بالصيد إلى أول ش���هر سبتمبر 
هو احلل األمثل لتكاثر الروبيان 
بطريقة صحية، كما أن توفيره في 

يباع بأسعار غالية نظرا ألنه لن 
يكون متوافرا بعد ذلك، باستثناء 
الروبيان الس���عودي املستزرع، 
وفيما بعد ذلك الروبيان اإليراني 
إذا وافقت الهيئة على استيراده 

الحقا.
بدوره، أشار الصياد محمد علي 
إلى أن الكميات املتوافرة من السمك 
والروبيان أقل من األيام املاضية 
نظرا ألن »اللنجات« تتوقف لعدة 
أيام إلى أن تعاود العمل في أنواع 
أخرى من السمك مثل »اجلرجور« 
وغيره، كم���ا أن جميع صيادي 
الروبيان يسافرون اآلن ليعودوا 
في أول ش���هر أغسطس، واصفا 
أس���عار الروبيان اليوم بأنها لم 

تختلف عن أمس.

تأثر األنواع األخرى

أما الصياد ناصر علي، فقد 

وصف س����وق السمك بعد أول 
يوم من منع صيد الروبيان بقلة 
السمك فيه، فالسمك النويبي بعد 
أن كان سعر السلة 15 دينارا، 
أصبح اليوم 40 دينارا، فالسمك 
بشكل عام ارتفع، أما الروبيان، 
فإن الذي يباع هو آخر املتبقي 
اليوم األخير في املوس����م  من 

املاضي.
وأش����ار علي إلى أن جميع 
صي����ادي الروبيان يغس����لون 
مراكبه����م بع����د من����ع الصيد 
ويرحلون إلى بالدهم ليعودوا 
قبل شهر من بداية موسم السماح 
ليجهزوا املراكب من جديد. وقال: 
إن مراكب »الليخ« يس����مح لها 
املياه  الروبيان خ����ارج  بصيد 

اإلقليمية خالل موسم املنع.
العامة  الهيئ����ة  كما ش����كر 
للزراعة على تأخير الس����ماح 

بصيد الروبيان إلى شهر سبتمبر، 
وقال: إن السماح املبكر يؤثر على 
ثروة الروبيان، ويتس����بب في 
صيد كميات كبيرة من الروبيان 
بأحجام صغي����رة، في حني أن 
تأخير السماح سيجعل من كل 
سلة عشر سالت من الروبيان 
الناضج، وبالتالي فإن السماح 
املبكر خالل املوسم املاضي لم 

يكن في محله.

استفسارات

أم محمد، إحدى رواد سوق 
السمك، وصفت أسعار الروبيان 
خصوص����ا والس����مك عموما 
باملرتفعة جدا، متس����ائلة: أين 
الرقاب����ة على الس����وق؟ وأين 
وزارة التجارة؟ وملاذا ال تضع 
أس����عارا مقبولة للسمك خالل 

هذه األيام؟
ولفتت أم محمد إلى أن على 
اجلهات املعنية وعلى رأس����ها 
الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية أن توفر كميات كبيرة 
من الروبيان خالل فترات احلظر 
على الصيد في املياه الكويتية، 
نظ����را ألن هن����اك الكثي����ر من 
العائالت ممن ال يس����تطيعون 
االس����تغناء عن هذا النوع من 
السمك، وقالت: إن توفير كميات 
كبيرة كفيل بأن يخفض األسعار 

على املستهلكني.
أما املش����تري أحم����د عماد 
فاستغرب ارتفاع أسعار السمك 
اليوم األول من  والروبيان في 
الس����نة اجلديدة 2010، فسعر 
كيلو الروبيان 4 دنانير ونصف 
الدينار، في حني كان س����عره 
قبل يوم����ني دينارين ونصف 
الدينار، الفتا إل����ى أنه يفضل 
الروبيان الكويتي على الروبيان 
املستزرع السعودي أو الروبيان 

اإليراني.

مع أول أيام موسم منع صيده بناء على قرار »هيئة الزراعة« 


